
INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2016 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad. 

Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon),  

 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, v platném znění,  

 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace 
kontrolovaných: 

Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 

Identifikace místa 
kontrol: 

Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Počet kontrol 
celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Správní 
delikty 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  44 7 7 0 5 000,- 

2.  Fyzické osoby  123 13 13 0 7 500,- 
 

 Doplňující údaje:  
 
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému 

úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

 
 

V Sušici dne: 8. února 2017 
Zpracoval: Miroslav Javorský 

v.r. 
 
 
 
 

INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2017 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad. 

Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon),  

 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, v platném znění,  

 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace 
kontrolovaných: 

Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 

Identifikace místa 
kontrol: 

Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Počet kontrol 
celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Správní 
delikty 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  37 7 5 2 13 000,- 

2.  Fyzické osoby  126 8 5 3 6 500,- 
 

 Doplňující údaje:  
 
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému 

úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

 
 

V Sušici dne: 7. února 2018 
Zpracoval: Miroslav Javorský 

v.r. 
 

 
 
 



INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2018 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad. 

Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon),  

 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, v platném znění,  

 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace 
kontrolovaných: 

Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 

Identifikace místa 
kontrol: 

Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Počet kontrol 
celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  42 3 3 1 200,- 

2.  Fyzické osoby  113 8 8 3 300,- 
 

 Doplňující údaje:  
 
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému 

úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

 
 

V Sušici dne: 12. února 2019 
Zpracoval: Miroslav Javorský 

v.r. 
 

 
 
 

INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2019 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad. 

Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon),  

 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, v platném znění,  

 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace 
kontrolovaných: 

Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 

Identifikace místa 
kontrol: 

Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Počet kontrol 
celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  34 2 1 500,- 

2.  Fyzické osoby  133 10 4 6 500,- 
 

 Doplňující údaje:  
 
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému 

úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

 
 

V Sušici dne: 31. ledna 2020 
Zpracoval: Miroslav Javorský 

v.r. 

 
 
 
 



INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2020 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad. 

Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon),  

 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, v platném znění,  

 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace 
kontrolovaných: 

Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 

Identifikace místa 
kontrol: 

Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Počet kontrol 
celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  28 5 5 3 500,- 

2.  Fyzické osoby  97 36 4 1 700,- 
 

 Doplňující údaje:  
 
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému 

úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

 
 

V Sušici dne: 5. února 2021 
Zpracoval: Miroslav Javorský 

v.r. 

 
 
 
 

INFORMACE O ŽIVNOSTENSKÝCH KONTROLÁCH 
rok 2021 

§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
Kontrolní orgán: Městský úřad Sušice, odbor obecní živnostenský úřad. 

Předmět kontrol:  dodržování povinností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon),  

 dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
v platném znění,  

 dodržování povinností podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu, v platném znění,  

 dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Identifikace 
kontrolovaných: 

Fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. 

Identifikace místa 
kontrol: 

Správní obvod MěÚ Sušice. 

 

Přehled kontrol 

Poř. 
číslo 

Kontrolované 
subjekty 

Počet kontrol 
celkem 

Zjištěné 
nedostatky 

Přestupky 
Sankce 

v Kč 

1.  Právnické osoby  42 1 1 200 

2.  Fyzické osoby  106 32 5 14500 
 

 Doplňující údaje:  
 
Nejčastější nedostatky:  
 neoznačená provozovna (§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona)  
 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému 

úřadu (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona).  
 neoprávněné podnikání  

 
 

V Sušici dne: 26.1.2022 
Zpracoval: Miroslav Javorský 

v.r. 

 
 


